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Kierunek Burgas! 
Rejon Burgas każdego roku przyciąga coraz większą 

liczbę turystów. Morze Czarne, jeziora, rzeki i góry 
gwarantują, że każdy znajduje coś interesującego dla 
siebie. 

Morze ma atrakcyjną ofertę dla amatorów 
plażowania, pływania, nurkowania i sportów wodnych. 

Nad słonymi lub słodkowodnymi jeziorami można 
obserwować pelikany, różowe, długonogie flamingi, nie 
spieszące się żółwie i wielu innych przedstawicieli fauny. 

Góry Strandża to nie tylko świeże powietrze, to 
również interesująca, dziewicza przyroda, malownicze 
pejzaże, tajemnicze jaskinie. 

Miłośnicy zwiedzania zabytków też nie są zawiedzeni, 
bo jak w całej Bułgarii, tak i tu po każdej epoce znajdują 
cenne pamiątki. 

Wielkim sprzymierzeńcem turystów jest klimat. W 
całym rejonie lato trwa bardzo długo. Często w 
listopadzie temperatury wynoszą +-20 stopni, a zimą 
rzadko spadają poniżej zera. 

Legendy, ciekawe tradycje i kultywowane od wieków 
stare obyczaje, nadają każdej wyprawie na Bałkany 
bardzo specjalnego kolorytu. 

Zanim poznamy cudne miejsca położne nad morzem, 
zatrzymamy się na krótki spacer po Sofii, zajrzymy do 
Plovdiv, podrepczemy śladami Traków i Rzymian. 

Zapuścimy się również w najodleglejsze zakątki w 
górach Strandża, którym udało się oprzeć cywilizacji. 
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Ja Polka i ja dziecko Bałkanów 
W specyficznym lekkim bałaganie czy chaosie 

powszechnym we wszystkich krajach bałkańskich jest 
określony porządek, znany wyłącznie mieszkańcom 
regionu. Żeby zrozumieć tą różniącą się od naszej 
mentalność nie wystarczy tylko znajomość wydarzeń 
historycznych i wiedza książkowa, trzeba spędzić wśród 
nich trochę czasu, chcieć ich poznać i spojrzeć na świat 
ich oczami. 

Wspólną cechą wszystkich nacji zamieszkujących 
piękną Bułgarię jest towarzyskość i zamiłowanie do 
spędzania czasu w gronie szerszym niż najbliższa 
rodzina. Widać to we wsiach i w miastach. Sąsiedzi 
gawędzą przy małej czarnej w kawiarenkach, które są co 
krok, prawie przy każdym bloku w dużych aglomeracjach 
i w małych osadach, gdzie czasem kafejkę zastępują 
stoliki wystawione przed sklepem. Bułgarzy uwielbiają 
na co dzień i od święta bywać w knajpkach. W większych 
miastach mają ulubione miejsca, w których mogą 
słuchać swojej narodowej muzyki, tańczyć tradycyjne 
horo i cieszyć się chwilą. Przy stołach siedzi zwykle kilka 
osób, bo bardziej wolą się „gościć” w urokliwej 
restauracyjce niż w domu. Dotyczy to ludzi w każdym 
wieku, bardzo młodych i tych na emeryturze. 

Życie toczy się trochę wolniej i na większym luzie, ale 
nie jest pozbawione codziennych trosk i kłopotów, od 
których Bułgarzy umieją się zdystansować. Lubią sobie 
głośno ponarzekać (ooj lubią), a jednocześnie jest w nich 
optymizm, który każe im wierzyć, że są sposoby na 
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zwalczenie przeciwności losu, czasem nas zaskakujące, 
ale są i wspomnimy o nich w dalszej części. 

Wszystko o czym piszemy dotyczy zdecydowanej 
większości, bo oczywiście jak wszędzie, tak i tu 
znajdziemy wyjątki. Pewne jest, że specyficznego klimatu 
nie poczujemy w zamkniętych kurortach w otoczeniu 
innych turystów, ani podczas programów 
folklorystycznych. 

Bułgaria ma urok, który wielu uzależnił. I chociaż są 
miejsca, których urodę szpeci „dzieło” stworzone przez 
człowieka, wiemy, że w życiu czasem trzeba zmrużyć 
oczy, żeby dostrzec piękno. 

Zapraszamy w naszą kolejną „książkową” podróż. 
 

Skarlet (Polka, która pół życia spędziła na Bałkanach) 
i 

Albert (dziecko Macedończyka i Greczynki z nad 
Morza Egejskiego – urodzone w Bułgarii). 

 
 
 
 
O Bułgarii „w pigułce”, kiwaniu głową i słówkach, 

które zwodzą piszemy w dodatku zamieszczanym w 
każdej książce, nieco modyfikowanym i uzupełnianym 
przed wydaniem kolejnych części z serii „Bułgaria znana i 
nieznana”. 
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Moc legendy 
W wielonarodowościowej Bułgarii, poszczególne 

nacje nawzajem przejmowały od siebie cząstki 
obyczajów i wierzeń, nie zatracając jednocześnie 
swojego odrębnego charakteru. 

Wszystkie grupy etniczne łączy niechęć do zmian 
obowiązujących tradycji. Od tysiącleci wplatano w nie 
nowe obrzędy, nie rezygnując całkowicie ze starych. 

Miejsca kultu pozostają niezmienne. Cerkwie 
najczęściej powstawały i powstają w miejscach 
czczonych od dawien dawna. 

W całej Bułgarii występują źródła mineralne, które 
współczesna medycyna wykorzystuje do leczenia wielu 
różnych chorób. Te szczególne właściwości były też 
znane Trakom, którzy jednocześnie uznawali je za dar 
bogów. Miejsce, w którym znajdowało się cudowne 
źródło było więc jednocześnie miejscem kultu, w którym 
modlono się i wyrażano wdzięczność. 

Współcześni bułgarscy chrześcijanie wierzą tak samo 
silnie w Boga, jak i w moc świętych źródeł trackich 
przodków. Dziś, w pobliżu tej samej sączącej się wody, 
spotykamy kapliczki i ludzi pielgrzymujących z bliższej i 
dalszej okolicy. 

Jednym z takich miejsc gdzie wiara splata się z 
legendą jest Rusokastro, położone około 20-25 km od 
Burgas. 

Około 3 km na północ od wsi są pozostałości twierdzy 
z V wieku o tej samej nazwie. Miejsce pogańskiego kultu 
z istniejącej tu wcześniej osady Traków zastąpiono 
świątynią chrześcijańską, która jeśli ucierpiała w czasie 
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wojen, była odbudowywana lub wznoszono na jej 
miejscu nową.  Patronem kolejnych cerkwi był Sveti 
Georgi. W 1927 roku, na miejscu kościoła powstała 
kaplica pod tym samym wezwaniem. 

Według miejscowych opowieści smok żyjący w jaskini 
znajdującej się w twierdzy, zakochał się w pięknej 
dziewczynie o imieniu Rusa. Kiedy panna czerpała wodę 
ze studni, przybierał on postać młodzieńca, rozmawiał z 
nią i próbował namówić do małżeństwa. Rusa 
odmawiała, bo swoje serce już wcześniej oddała innemu. 

W dzień świętego Georgiego, jak każdego roku, koło 
klasztoru w starej twierdzy zebrali się ludzie ze wsi, żeby 
wspólnie ucztować przy dźwiękach muzyki. Podczas gdy 
szczęśliwa Rusa tańczyła ze swoim ukochanym, nagle 
zagrzmiało. Zapadła ciemność, z której wyłonił się 
wściekły smok i porwał pannę. 

Na nic zdały się prośby rodziny i przyjaciół o jej 
uwolnienie. Zrozpaczony ojciec Rusy poprosił o pomoc 
patrona cerkwi. 

Święty Georgi, przebił włócznią porywacza i uwolnił 
mieszkańców od kłopotliwego sąsiada. Od tego czasu 
skałę i jaskinię w twierdzy nazwano imieniem Rusa. 

Przez prawie 1400 lat, aż do naszych czasów, 
kontynuowano tradycję zbierania się raz w roku na 
polanach wokół dawnej twierdzy. Przyjeżdżali tu ludzie z 
okolicznych wsi i miast. 

Pierwszego dnia święta modlono się do patrona 
cerkwi/kaplicy, a następnie obmywano twarz wodą 
sączącą się w jaskini. Według legendy są to spływające 
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łzy porwanej Rusy. Wierzono, że uzdrawiają chore 
oczy i chronią przed urokami. 

W drugim dniu święta przed jaskinią zostawiano nitki 
z ubrań, czy fragmenty garderoby, żeby wraz z nimi 
pozbyć się dolegliwości. Zwyczaj istnieje od 
niepamiętnych czasów i przy tym i innych świętych 
źródełkach nadal spotykamy strzępy ubrań. Jak 
wiadomo, wiara może zdziałać wiele… 

 
Twierdza Rusokastro bardzo ucierpiała w latach 80-

tych XX wieku podczas ćwiczeń wojskowych. Po tym 
fakcie, dopiero po 2000 roku zaczęto tu prowadzić prace 
archeologiczne. Miejsce zapewne musiało poczekać na 
swoją kolejkę i fundusze. 

W 2009 roku w złożonym systemie fortyfikacji 
odkryto tajne przejście pochodzące z V wieku, 
prowadzące z twierdzy do rzeki. 

Mieści się ono między dwiema skałami i ma około 65 
metrów długości i 4 metry szerokości. Na końcu tunelu 
schodzącego w dół, poniżej powierzchni rzeki, 
zbudowano masywną wieżę, a w niej wielką cysternę, 
która wypełniała się na bieżąco wodą, z której korzystali 
mieszkańcy. 

Naukowcy uważają, że ukryte przejście było używane 
przez kilkaset lat. 

Twierdza Rusokastro znajdowała się w strategicznym 
punkcie, na drodze wiodącej w kierunku Bosforu i 
Konstantynopola. 
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Bułgaria z powodu mnogości ukrytych skarbów z 
minionych epok nie nadąża z ich odkrywaniem. Często 
szybsi niż naukowcy są poszukiwacze, którzy nie mają tu 
problemu ze znalezieniem czegoś bardzo starego i 
bardzo cennego pod ziemią czy pod wodą. 

Czasem nie trzeba szukać daleko. Pewien emeryt 
podczas przekopywania przydomowego ogródka natrafił 
na bogato zdobione naczynia liczące sobie 2500 lat. 
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Święta Sofia 
Patronką stolicy Bułgarii jest Św. Sofia nazywana 

matką wiary, nadziei i miłości. 

 

Sofia nie jest najpiękniejszym miastem w Bułgarii, 
chociaż ma swój własny, niepowtarzalny klimat. 
Wjeżdżając do stolicy od strony Serbii, przez lata nie 
udało nam się zrozumieć, dlaczego za nowoczesnym 
centrum handlowym, witają nas cygańskie slumsy… 

Pełne kafejek, tętniące życiem Centrum, piękne 
położenie, możliwość dojechania tramwajem na górski 
szlak, powodują, że będąc w Sofii szybko zapomina się o 
tej brzydszej stronie. 

Miasto jest jedną z najstarszych stolic europejskich. 
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Zaistniało w VII wieku przed naszą erą jako tracka 
osada, znana pod nazwą Serdika lub Serdonpolis. 

Z tych i późniejszych czasów przetrwały budowle, 
które gdyby mogły przemówić, pewnie opowiedziałyby 
wiele o zarządzających miastem Trakach, potem 
Rzymianach i na końcu Turkach, którzy okupowali 
Bułgarię prawie 500 lat. 

Przejeżdżając przez Sofię, zawsze zatrzymujemy się na 
3-4 godzinny spacer po centrum, żeby popatrzeć na 
piękne zabytkowe obiekty i poczuć tutejszą specyficzną 
atmosferę. 

Pozostałości z czasów Trackiej Serdiki, zobaczymy w 
rejonie Serdika, w pobliżu Bulwaru Księżnej Marii Luizy 
(Bul. Kniaginia Maria Luiza) i Bulwaru Todor Aleksandrov.  

Na tyłach hotelu Sheraton jest schowana między 
budynkami rotunda Sveti Georgi, z czasów kiedy 
rezydował tu cesarz Galeriusz. Uważa się ją za najstarszy 
zachowany obiekt w mieście. Obok niej są pozostałości 
rzymskiej ulicy z systemem kanalizacji. 
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„Centralna Mineralna Bania” powstała w 1913 r. w 
miejscu gdzie były łaźnie tureckie (w pobliżu Bul. 
Kniaginia Maria Luiza i ul. Triaditsa). Do 1986 r. można 
było zażywać tu kąpieli w wodzie mineralnej. 

W secesyjnym budynku z charakterystycznymi dla 
Bułgarii zdobieniami ma powstać muzeum. 

Na Bulwarze Kniaz Aleksandar Dundukov 2 urzęduje 
prezydent Bułgarii. Przed Pałacem Prezydenckim od 
godziny 8-ej (co 2 godziny) odbywają się zmiany warty, 
na które zwykle czeka grupka turystów. 

Część Bułgarii odzyskała niepodległość w 1878 r. po 
wojnie Rosji z Turcją. Na cześć ruskich żołnierzy, którzy 
przyczynili się do wyzwolenia i zginęli w czasie bitew, 
wzniesiono cerkiew Aleksandra Newskiego z kopułami w 
kolorze złota i zmurszałej zieleni. Jest ona największą 
działającą świątynią na Bałkanach. Powstawała od końca 
XIX wieku do 1912 r. Poświęcono ją w 1924 r. Mieści się 
na Placu Aleksandra Newskiego i zawsze robi wrażenie. 

W pobliżu ulicy Graf Ignatiev jest kościół, który Turcy 
zbudowali w 1528 r. jako meczet, nazwany imieniem 
wielkiego wezyra Sokollu Mehmet Pasa. Z powodu 
ciemnego koloru minaretu wykonanego z granitu, 
mówiono o nim „czarny meczet”. Od 1903 roku, po 
przebudowie, istnieje tu cerkiew Svetite 
Sedmochislenitsi. 

Na rozległym Placu Bułgaria, na tle górskich szczytów 
znajduje się Pałac Kultury otwarty w 1981 roku. 

W 1891 r. wybudowano most nad rzeką Perłowską, 
którym wyjeżdżamy ze ścisłego centrum w kierunku 
Plovdiv, Burgas (jedziemy Bulwarem Tsarigradsko Shose 
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(Carigradsko Szose)). Rzeźbom orłów na wąskim, 
wysokim postumencie zawdzięcza on nazwę Orlov Most 
(Orłow Most). Dla Bułgarów ma znaczenie symboliczne i 
kojarzy się z wolnością, ponieważ w tej części miasta, 
witano więźniów powracających z niewoli tureckiej. 
 

 
 

W Sofii, w dzielnicy Boiana, u podnóża Vitosha 
(Witosza), jest słynna „Boianska Cyrkva” wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Istnieje od końca X 
wieku. W kolejnych epokach, w XIII i XIX w była 
rozbudowywana. Są tu wspaniałe freski z różnych 
okresów. Najstarsze, zachowane, pochodzą z XI i XII 
wieku. Najcenniejsze są te, które namalowano w 1259 r. 
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Około 5-6 km od centrum dzielnicy Boiana, nad Sofią, 
znajduje się 25-cio metrowy wodospad Bojański, 
widoczny z miasta w jasne, pogodne dni.  

 
Bojańska cerkiew jest na ulicy Boiansko Ezero 3, w pobliżu Placu Sborishte 

(przyst. bus: Boianskoto Hanche). Jadąc samochodem z centrum, za Mostem Orłów 
skręcamy w prawo. Można ją zwiedzać od godz. 9.30 do 17.00 (latem do 17.30).  

Narodowe Muzeum Archeologiczne (ul. Saborna 2) mieści się w kilkukrotnie 
rozbudowywanym budynku dawnego meczetu „Buiuk Djamiia” (Bujuk Dżamija – duży 
meczet) z końca XV wieku (1494r). Czynne: m-c V-X w godz.10-18.00; m-c XI-IV w 
godz.10-17.00 z wyjątkiem poniedziałku. 

Ambasada Polski ul. Han Krum 46 (Tel:0035929872610/0035929872660) 
 

Sofia liczy sobie ok. 1 300 000 mieszkańców, którzy 
stanowią ponad 16% ludności małej Bułgarii. 

Miasto jest położone na tarasach, na wysokości od 
500 do 700 metrów n.p.m. Otacza je pasmo Stara 
Planina, Vitosha (z najwyższym szczytem Cherni Vryh -
2290 m) i Lulin (najwyższa – Dupevitsa 1255 m n.p.m). 

Sofia ma swój tramwaj numer 5, którym dojeżdżamy z 
centrum do Knajevo, wprost na turystyczne górskie 
szlaki, do Parku Vitosha, na terenie którego są trasy 
narciarskie, wyciągi, schroniska i oczywiście wspaniała 
przyroda. (Oprócz Knajeva popularne punkty, z których 
turyści wyruszają w góry są w dzielnicy Simeonovo i 
Dragalevtsi.) 

Atrakcją pasma Vitosha są „kamienne rzeki” – leżące 
na zboczach skalne głazy, wygładzone na skutek 
działania wody i wietrzenia, przypominające spływającą 
rzekę. 

Najbardziej znane - „Zlatnite Mostove” obrośnięte 
złotym mchem są na wysokości 1350-1500 m n.p.m. i 
dochodzimy do nich żółtym oznakowanym szlakiem z 
Knajeva (ok.2,5 godziny). 
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Przystanek w Filipopolis 
Bułgaria, typowa przedstawicielka Bałkanów to kraj 

ludzi ciekawych historii swoich przodków, lubujących się 
w legendach przekazywanych kolejnym pokoleniom. Bez 
tych często romantycznych opowieści, bez długiej, 
burzliwej i ciekawej przeszłości, wiele miejsc nie miałoby 
uroku. Każde tutejsze miasto ma swoją duszę, którą 
najczęściej odkrywamy i zaczynamy rozumieć w jego 
najstarszej dzielnicy.  

Przystajemy na cztery godziny w bardzo specjalnym 
Plovdiv. 

Możemy tu pójść na koncert w antycznym 
amfiteatrze, przymknąć oczy i poczuć klimat jaki był tu 
przed prawie dwoma tysiącami lat, kiedy to na tych 
samych ławeczkach siedzieli Trakowie i Rzymianie. 

Możemy tu też pospacerować wąskimi, czasem 
stromymi uliczkami, wśród barwnych, pięknie 
zdobionych domów XVIII-o i XIX-o wiecznych kupców. 

Plovdiv, położony wśród siedmiu wzgórz, jest jednym 
z najstarszych miast Europy. Pierwsze istniejące tu 
osady, odkryte przez archeologów, liczą sobie ponad 
siedem tysięcy lat. 

W 342 r. p.n.e. ojciec Aleksandra Macedońskiego, 
Filip II, uzależnił od siebie trackie Królestwo Odrysów, 
wkroczył do miasta i nadał mu nazwę Filipopolis zamiast 
dotychczasowej Eumolpias. 

W kolejnych wiekach, na zmianę, Trakowie 
odzyskiwali lub tracili kontrolę nad swoim państwem. 

Od 46 roku Plovdiv z nowym imieniem Trimontium, 
stał się ważnym punktem w prowincji Tracja, wcielonej 
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do Imperium Rzymskiego na kilkaset lat. W tym czasie 
powstało wiele znakomitych budowli, akwedukty, łaźnie, 
teatry, stadion, forum. 

IX-XIV wiek to dla miasta naprzemiennie rządy 
władców bułgarskich, Imperium Łacińskiego i Bizancjum.  

W XIV wieku Bułgarię zalały wojska osmańskie. Od 
1371 roku, Plovdiv pod nazwą Filibe, jak cały kraj, 
pozostał na 500 lat w niewoli tureckiej. Powstały tu 
meczety, budynki i łaźnie w stylu orientalnym. 

Z każdej epoki, do dziś przetrwało wiele ciekawych, 
świetnie zachowanych zabytków. 

Duży antyczny teatr z początku II wieku, dla ok. 3500 
widzów wybudowano za czasów imperatora Marka 
Ulpiusza Trajana. Został wzniesiony na stoku między 
wzgórzami Dżambaz tepe i Taksim tepe, dzięki czemu z 
górnego piętra widowni widzimy panoramę Plovdiv. 

Mniejszy, odeon dla 350 osób, powstał jako 
buleuterion, miejsce, gdzie spotykali się politycy, rada 
miasta. Z czasem został zadaszony i przystosowany do 
wystawiania spektakli teatralnych (I-II w). 

W obu teatrach nadal odbywają się koncerty, 
widowiska dramatyczne, muzyczne, wieczory literackie. 

Antyczny stadion wybudowany w II wieku w czasach 
imperatora Adriana, był przeznaczony dla 
trzydziestotysięcznej widowni. Przystosowano go do 
walk gladiatorów między sobą i ze zwierzętami. W 
zawodach, rywalizowali tu antyczni sportowcy. 

Stadion usadowiono między stokami Sahat tepe i 
Taksim tepe (tepe oznacza po bułgarsku wzgórze). 
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Pamiątki z czasów rzymskich są oddalone od siebie o 
kilkaset metrów (na odcinku 1,5-2 km). Po drodze 
mijamy piękne domy z czasów Bułgarskiego Odrodzenia, 
w których dziś są muzea i galerie. 

Najważniejszą i jednocześnie jedną z najstarszych 
świątyń prawosławnych jest Hram Sveta Marina z 1853 
roku. 

Wspaniały, rzeźbiony ikonostas, freski i cenne ikony 
zobaczymy w Katedralnym Hramie pod wezwaniem 
Uspene na Sv. Bogoroditsa z 1844 r. 

Na tej samej ulicy, w cerkwi Świętych Konstantina i 
Eleny z 1832 r., znajduje się pozłacany ikonostas, 
zdobiony barokowymi rzeźbami. Obok jest budynek 
żeńskiego klasztoru i 13-to metrowa dzwonnica. 

Z czasów Imperium Osmańskiego jest działający 
meczet Dżumaja Dżamija zajmujący ok. 1500 m2 
powierzchni. Nie jest znana dokładna data jego 
powstania, wiadomo jedynie, że stało się to między XIV-
m, a XVI-m  wiekiem. 

Na brzegu rzeki Maritsa jest jeszcze jeden, bardzo 
stary meczet-imaret „Shahbeddin Imaret” z 1444 roku. 
Słowo „imaret” oznacza miejsce, w którym biedni i 
pielgrzymi mogli się zatrzymać i otrzymać strawę. 
Meczet udzielał wsparcia potrzebującym do końca XIX 
wieku. 

Jednym z symboli miasta jest wschodnia brama z V 
wieku, nazywana Hisar Kapija. Na otaczających ją 
murach, niczym wielkie pudła, „leżą” kolorowe domy. 

Cała piękna, stara część Plovdiv jest wpisana na listę 
rezerwatów architektonicznych. 
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Według trackiej legendy na terenie dzisiejszego 
miasta mieszkała piękna dziewczyna o imieniu Rodopa. 

Jej uroda zachwycała również bogów. Jeden z nich – 
Hemus – bardzo chciał ją zdobyć i za wszelką cenę 
próbował pozbyć się pozostałych. Wokół osady, w której 
mieszkała Rodopa, zrzucał skalne głazy, żeby ukryć ją 
przed innymi. Kiedy zrozumiał, że to nie uchroni panny 
przed zalotami konkurencji, zamienił ją w kamień. 

Wzgórza powstałe dzięki Hemusowi, pozostały na 
zawsze i dziś nazywają się: Dżambaz tepe, Taksim tepe, 
Sahat tepe, Dżendem tepe, Bunardżik, Nebet tepe i 
Markovo tepe. (To ostatnie przestało istnieć, ponieważ 
stało się materiałem do produkcji kostki brukowej.) 

Według innej legendy, w Rodopie zakochał się 
Posejdon. Szybko znudził się piękną dziewczyną i 
odszedł. Kiedy urodził się ich syn Eumolpias, bóg 
postanowił zabrać go do siebie. Hemus stanął po stronie 
przerażonej matki i pod nogi idącego Posejdona rzucał 
skalne głazy. Bóg morza okazał się silniejszy. Zabrał syna, 
a Hemusa zamienił w pasmo górskie. Dorosły Eumolpias, 
wyruszył odnaleźć matkę. Kiedy doszedł do rodzinnej 
osady, ujrzał w sąsiedztwie piękne góry o imieniu 
Rodopa. Zrozumiał, że to sprawka ojca… Postanowił 
zostać i założył miasto Eumolpias (dziś Plovdiv). 

 
Odeon – między Bulvar Kniaginia Marya Luiza i ul. General Gurko 
Hram Sveta Marina – ul. Dr. Georgi Valkovich 7 (7.00-20.00) 
Stadion –Pl. Rimski Stadion (między  ul. Lady Strangford I ul. Hristo G. Danov) 
Dżumaja Dżamija – ul. Zhelezarska 2 (6.00-23.00) (w sąsiedztwie stadionu) 
Shahbeddin Imaret Dżamija – ul. Visla 2 (orzy ul. Han Kubrat) (9.00-23.00) 
Hisar Kapija – ul. Tsanko Lavrenov  
Katedralen Hram Uspene na Sveta Bogoroditsa – ul. Saborna 6 (7.00-19.00) 
Hram Sv. Sv. Konstantin I Elena - ul. Saborna 24 (7.00-17.30/latem do 20.00) 
Amfiteatr – od strony ul. Hemus, (nad Bulvarem Tsar Boris III Obedinitel) (9.00-17.00) 
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Magiczne góry 
Rodopy to niezwykle zróżnicowane, magiczne góry, 

zaskakujące formami i kolorem skał. Przyciągają urodą i 
tajemniczością. Trakowie pozostawili tu świątynie i 
grobowce, położone w miejscach, które na zawsze 
pozostają w pamięci i do których chce się wracać. 

Legendy i ludzie – tradycjonaliści  kultywujący stare 
obyczaje, powodują, że czujemy się często jak w innej 
rzeczywistości. Nutek orientu jest tu więcej niż w innych 
miejscach. 

W Rodopach urodził się mityczny Orfeusz, który ma 
swój ogród i skały nazywane jego imieniem. W 
diabelskiej jaskini, z której wyruszył do świata Hadesa 
ratować Euredykę, raz w roku organizuje się misterium-
festiwal przyciągający rzesze turystów. 

W odległości zaledwie 50 km od Plovdiv, w kierunku 
Asenovgrad znajduje się święta rodopska góra Belintash. 

 
 

 


